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Husk høstmarkedet 
i Gjerpen Menighets-
hus lørdag 15.okto-
ber fra kl 11.00.  
Salg av hjemme-

bakst, egg, honning, frukt, grønnsaker 
og poteter. Budgiving på 3 bilder av 
Kåre Christensen og minibruktmarked 
med pynteting og andre smålopper.
Kafè med salg av sveler, vafler, ris- og
rømmegrøt. Utlodning med trekning 
kl 11.45 og 12.45. Avslutning kl 14.00.

Spennende tur til Madagaskar!
Gjerpen menighet vurderer å arrangere 
tur til Madagaskar neste år for bl.a å 
besøke menighetens misjonsprosjekt. 
En evt. tur vil bli arrangert sammen  
med  reiseselskapet Ravinala som er 
Det Norske Misjonsselskap sitt eget 
reisebyrå.
Tidspunktet er ikke fastsatt ennå, men 
våren eller høsten i 2006 kan være 
aktuelt.
Dersom det er nok interresse for en 
slik tur, vil misjonsutvalget arbeide 
videre for å realisere en drøm som 
mange av oss har hatt i mange år. 
Er du interressert ,så kontakt enten 
menighetskontoret ,tlf.35524610 eller 
Solveig Sollie tlf. 35522398.
Er en spennende tur til solskinnsøya 
Madagaskar noe for deg? 

Gullklokke til kantor Kjell Frigstad. 
 Under en markering på menighets-
kontoret tirsdag 30.august fikk kantor 

Kjell Mardon 
Frigstad overrakt 
gullklokke for lang 
og tro tjeneste av 
kirkeverge Ludvig 
Levinsen. Den 1. 
september i år had-
de Kjell vært ansatt 
i Gjerpen i 25 år!  
Menighetsbladet 
gratulerer også!  
Og Kjell vil selv-
følgelig også i 
fremtiden være 
velkommen med 
informasjon om 
kirkemusikalske begivenheter i Godt 
Nytt for Gjerpen!

Termostadstyring av varmen
I disse dager installeres det termostat-
styring av varmen i kirken. Dermed 
håper vi å unngå det som skjedde i 
vinter. Da var benkene enten iskalde 
eller glovarme. Nå ser vi fram til å få 
en mer behagelig temperatur i setene... 

Røyklukten skal bort!
Etter en varm sommer kom røyklukten 
tilbake i kirkerommet. Når dette leses 
er Polygon antakelig ferdig med en 
ny røyksanering av kirken. Vi håper 
at resultatet blir så bra at ingen heret-
ter skal sjeneres av røyklukt. Kjenner 
vi kirkeverge Ludvig Levinsen rett, 
gir han seg ikke før vi er fornøyd med 
resultatet.

Oppslagstavla
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Skriftemål i gudstjenesten
På Bots- og bededag, 30. oktober, star-
ter gudstjenesten med skriftemål. Det 
foregår slik at menigheten sier fram en 
felles syndsbekjennelse. Deretter kan 
de som ønsker det gå fram til alterrin-
gen der presten legger hånden på hodet 
til hver enkelt og sier: ”Etter vår Herre 
Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg 
deg alle dine synders nådige forlatelse, 
i Faderens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn.”
Det er Kjell Rugkåsa, vår tidligere 
prost og sokneprest som leder denne 
gudstjenesten.

Forbønnsgudstjenste i kirken
Torsdag 24.november innbyr vi til for-
bønnsgudstjeneste med nattverd i kir-
ken. Det blir anledning til stille bønn, 
enten i benkene eller framme ved alter-
ringen. Et par steder i kirken blir det 
lagt til rette for personlig samtale og 
forbønn og en kan skrive bønne-

ønsker som blir tatt fram til alteret og 
bedt over. Gudstjenesten avsluttes med 
nattverd. 

Ekstraordinert årsmøte i diakonien
Etter gudstjenesten søndag 30/10 blir 
det ekstraordinært årsmøte for diakoni-
en i Gjerpen menighet. Menighetsrådet 
og Diakoniutvalget fremmer følgende 
forslag til vedtak:  
”Diakoniutvalget legges formelt under 
Menighetsrådet f.o.m.1/1-06”
Nå er Diakoniutvalget en selvsten-
dig enhet med eget årsmøte. Hvis 
nevnte forslag går gjennom, får 
Menighetsrådet det formelle og øko-
nomiske ansvar for den organiserte 
diakonitjenesten i Gjerpen.  
Oppgavene blir som nå.
 

Ledig "stilling" som bladbud 
Hvis du bor på eller i nærheten av 
"Langgårdsfeltet" er du velkommen til 
en trimtur 6 ganger i året. Ta  kontakt 
med menighetskontoret!
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Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen 
  Nils Terje Sneltvedt
 Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i advent-
stida, og siste frist for innlevering av 
stoff er fredag 18. november.  
Send helst med bilder!  

Se også internett: www.gjerpen.no 

Valg til nytt  
menighetsråd i Gjerpen

finner finner sted på  
følgende steder og tider:

Gjerpen kirke:  
Søndag 9. og 23. oktober  
kl.12.30-14.00 (etter gudstjenesten)
Gjerpen menighetshus:  
Lørdag 15.oktober  
kl.10.00-13.00 (på høstmarkedet)

Gi din stemme til menighetsrådet i 
Gjerpen for de neste 4 årene!


